Regulamin pełnienia dyżurów nauczycieli
w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie
Podstawa prawna:
• rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze
zm.).
I. Postanowienia ogólne
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury są pełnione zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem w oparciu
o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
5. Nauczyciel pełni dyżury w ilości proporcjonalnej do liczby godzin lekcyjnych.
6. Nadrzędnym celem dyżuru jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa na terenie
szkoły.
7. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, tereny
wokół szkoły.
8. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
9. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.
10. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7:30, a kończy po
zakończeniu nauki w danym dniu.
11. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność na dyżurze, podać przyczynę
nieobecności oraz nazwisko nauczyciela zastępującego. (w przypadku nieobecności
nauczyciela w pracy spowodowanej chorobą, zastępstwo wyznacza dyrektor)
12. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela (lub sprawujący opiekę
nad klasą) przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny
dyżur, to dyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
13. Doraźnie nauczyciel może być zwolniony z dyżuru, jeżeli pełni inne funkcje wymagające
jego dyspozycyjności podczas danej przerwy.
14. Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem
przepisów BHP w rozumieniu Kodeksu Pracy.
15. Nauczyciel dyżurujący jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo, życie i zdrowie
uczniów, a nieusprawiedliwiona nieobecność na dyżurze nie zwalnia z tej
odpowiedzialności.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje statut szkoły.
II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego.
1. Nauczyciel pełniący dyżur aktywnie pełni nadzór nad uczniami podczas przerwy
w wyznaczonym miejscu.

2. Miejsca dyżurów nauczycieli ujęte są w harmonogramie dyżurów.
3. Nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje
zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

4.



zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach;



nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego;



dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania
budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;



eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;



eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;



zabrania przebywania w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki innego
nauczyciela;



zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów;



kontroluje zachowanie uczniów w sanitariatach;

Nauczyciel podczas pełnionego dyżuru:

a) reaguje na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm (np.:
agresywne postawy wobec kolegów, zaczepianie, wymuszenia, zły stan zdrowia,
nadaktywność, niszczenie mienia szkoły, itp.);
b) przeciwdziała ryzykownym zachowaniom uczniów (np.: niebezpieczne zabawy,
wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg itp.);
c) podejmuje interwencje w przypadku niebezpiecznych zachowań (np.: bójki, wypadek);
d) udziela pierwszej pomocy oraz powiadamia dyrektora, wychowawcę o wypadku,
niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło podczas przerwy;
e) nadzoruje przemieszczanie się uczniów wynikające ze zmiany sal lekcyjnych;
f) przeciwdziała spędzaniu przez uczniów przerw w sanitariatach i zakamarkach szkoły;
g) legitymuje obce osoby, które znajdują się na terenie szkoły.
5. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas dostępny w miejscu dyżurowania, nie zajmuje się
sprawami postronnymi (rozmowy z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi
osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów).
6. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.
7. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie rozpocząć dyżur na wyznaczonym miejscu,
umożliwiającym ogarnięcie wzrokiem terenu dyżurowania, zgodnie z harmonogramem
dyżurów nauczycielskich (przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na dojście do miejsca
dyżuru). Miejsce dyżurowania nauczyciel opuszcza po dzwonku na lekcję, sprawdzając
stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
8. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z dziećmi.
9. Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
10. Każdy nauczyciel w razie wypadku udziela pierwszej pomocy i zapewnia opiekę
poszkodowanemu, a następnie niezwłocznie zawiadamia dyrektora placówki.

11. Podczas zagrożenia nauczyciel ogłasza alarm i zbiórkę ewakuacyjną.
III. Postanowienia końcowe.
1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w
rejonie dyżurowania.
2. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą
konsekwencje służbowe.
3. Każdy nauczyciel własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się i ścisłego
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich
propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
Zbrachlin, dnia 03.11. 2019 r.

Anna Kwapińska

